
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Ku dedikasikan hidupku dengan menulis buku 

untuk Tuhanku, Rasulku, Keluargaku dan 

Para Internet Marketer sekalian” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mengenai Penulis 

 

Awal permulaan perniagaan internet adalah seawal 19 tahun dengan mendaftar 

affiliate sebagai ahli FLB Pro. Kemudian, gagal dalam melaksanankan kejayaan 

bersama FLB disebabkan kos yang mahal dan masa yang terhad. Beralih kepada 

program-program percuma seperti PTC, Yuwie dan Mypage 5. Akhir 2009, 

menjumpai program ACME yang menawarkan USD 125 hanya dengan daftar. 

Terus tertarik dan menyertai ACME dibawah Tissa. Masih tidak mengetahui 

kehebatan GDI tetapi lebih focus kepada referral program dalam ACME. Akhirnya 

menyepi dari ACME kerana terlalu banyak prosedur dan susah untuk prospek 

signup. Mula serius dengan GDI dan mencipta sistem matrix 2x2. Sistem akhirnya 

gagal dan sistem matrix 2x2 dimansuhkan dan disusun semula. Maka lahirlah GDI 

Group Naga. Namun, GDI Grup Naga juga gagal lantaran kegagalan mengajar 

downline selok belok perniagaan. Membubarkan semula GDI Grup Naga dan 

menyepi dari IM selama sebulan. Dalam tempoh menyepi, sedang dalam kajian 

pemasaran viral. Dan kini, GDI Grup Naga bangkit semula dengan strategi letupan 

viral dan teknik pemendekan masa membina downline untuk downline . Selamat 

datang ke hasil karya GDI Grup Naga 

 

Perempuan Yang Membakar Semangat saya 

 

Memiliki firma akauntan seumur dengan saya. Panas la 

tengok member boleh jadi kaya kita tak ke mana 

 

 



 

ANDA DIBENARKAN UNTUK 

MENYEBARKAN EBOOK INI 

MALAH MENJUAL EBOOK INI. 

DENGAN SYARAT, ISI EBOOK INI 

TIDAK DIUBAH WALAU SATU 

AYAT. SAYA TIDAK AKAN 

MENGAUT SEBARANG 

KEUNTUNGAN DARI HASIL 

JUALAN. ANDA SIMPAN 

KEUNTUNGAN EBOOK SAYA 100% 

TANPA CAMPUR TANGAN DARI 

PIHAK KETIGA 

 

 

 

 



KEBENARANNYA….. 

 

Saudara, tahukah saudara bahawa pada suatu masa dahulu, diri saudara pernah 

menggoncang dunia ini hanya dengan tangan saudara? Saudara juga pernah 

menjadi Wira Tidak Terkalah dalam apa jua peperangan. Kerajaan Timur dan 

Barat pernah saudara memerintah dengan seadil-adilnya. 2/3 Kekayaan dunia ini 

pernah menjadi milik saudara dan saudara telah kuncikan di dasar laut yang mana 

hanya saudara yang mampu membuka kuncinya. Seluruh manusia menyukai 

saudara kerana sempurnanya perilaku saudara.  

Itulah saudara 

SAUDARA ADALAH SEORANG YANG SANGAT HEBAT  

Saudara Pernah Menjadi  

 Raja 

 Hartawan 

 Perwira 

 Ketua yang Disegani 

Tetapi malangnya, semua sifat-sifat hebat saudara telah dikunci oleh seseorang 

yang wujud dalam diri saudara sendiri. Dia adalah merupakan biasan diri saudara 

sendiri. Sedarkah saudara, di dalam diri saudara terdapat satu alat yang sekiranya 

ia diketahui oleh jin, binatang dan syaitan, mereka akan memburu saudara untuk 

mendapatkan alat tersebut. Alat tersebutlah yang mampu menjadikan saudara 

seorang raja yang adil, hartawan yang pemurah, Perwira tidak terkalah dan ketua 

yang disegani.  

 

Alat tersebut adalah HATI 

 

Mengapa hati?. Hati merupakan seketul daging yang berada dalam setiap benda 

yang bernyawa. Ini bermakna hati adalah asas kepada semua hidupan kerana ianya 



sumber perasaan dan emosi. Membezakan hidupan dan alatan mesin adalah 

hidupan mempunyai satu kelangsungan perasaan yang mewarnai elemen-elemen 

kehidupan. Dari situ terciptalah persahabatan, motivasi dan sebagainya.   

Hati jugan bertindak sebagai pelaksana terhadap segala tindakan manusia. 

Seringkali saudara, manusia bertindak akan diselitkan dengan elemen emosi untuk 

menambahkan ghairah dalam tindakan tersebut. Hati juga mengandungi satu 

elemen api semangat yang mampu mengubah saudara menjadi SUPERMAN! 

Malangnya saudara, kebanyakan dari kita tidak tahu mengenai potensi hati lantas 

membazirkan potensi kehebatan hati .. 

Dengan erti kata lain, HATI ADALAH RAJA ULUNG! 

 

PERANG 100 TAHUN DI TANAH HATi 

-----Heart are the king of the body----- 

----- Heart is the sacred land in human’s  state--- 

 

Hati sering menjadi rebutan walaupun saudara tidak menyedarinya. Nafsu dan akal 

sering merebut alat ini. Dan pertimbangan saudara lah yang menentukan menang 

kalah antara dua elemen ini. Hati cenderung kepada kebaikan, nafsu bersifat 

negative, cenderung kepada kehendak, tanpa menganalisa tentang baik buruk satu 

tindakan. Manakala akal bertindak sebagai neraca yang mempertimbangkan 

kebaikan dan keburukan sesuatu tindakan. Jika saudara tidak menggunakan akal, 

maka hati saudara dalam bahaya.  

 

----KEGAGALAN TERBESAR MANUSIA ADALAH MEREKA GAGAL 

MENGUASAI AKAL UNTUK MEMANIPULASI HATI----- 

 

Saya akan bantu saudara bagaimana ingin mengasah akal supaya hati saudara tidak 

jatuh ke tangan nafsu 



 

TETAPKAN MATLAMAT 

 

--- Nafsu untuk ditunggang bukan nafsu itu menunggang---- 

 

Tahukah saudara, kebanyakan jutawan yang Berjaya adalah mereka yang pada 

awal permulaan kejayaan untuk menjadi kaya kerana MEREKA BERJAYA 

MENGHASILKAN IMEJ KEJAYAAN MEREKA WALAUPUN MEREKA 

TIDAK MENCAPAI APA-APA!. Dengan ini, mereka telahpun menetapkan hati 

mereka untuk mengejar matlamat untuk menjadi kaya… Kaya adalah matlamat 

mereka.  

Mengapa matlamat adalah perkara pertama dan utama? Saudara, cuba saudara 

bayangkan yang saudara sedang bermain bola tetapi tiada tiang gol ! Jadi, apakah 

motif saudara untuk bermain bola? Saudara hanyalah menggelecek , merembat dan 

mengawal bola tanpa arah tujuan. Tambahan, lama kelamaan semangat saudara 

akan luntur. Saudara akan mula bertanya… “Untuk Apakah Aku Bermain Bola ?” . 

Lantas saudara akan pergi dan meninggalkan padang. Begitulah juga perjalanan 

sebagai seorang internet marketer. Saudara, kebanyakan manusia patah hati kerana 

mereka tidak melihat hasil dari buah usaha mereka. Sebab itulah penting untuk 

saudara merealisasikan “impian” saudara di atas kertas!  

 

-----LUKISLAH IMPIAN SAUDARA!----- 

 

 

 

 

 



Surat Sumpah Setia Sehidup Semati 

 

Dengan ini saya ____________________________________ nama seperti yang 

tertera mengakui bahawa saya akan menjadi ________(Cita-cita saudara)______ 

Dalam masa tempoh kurang dari ___________________ demi orang tersayang 

saya iaitu __________________. Saya juga berjanji bahawa saya tidak akan 

pernah berputus asa walaupun menghadapi kegagalan. Saya juga akur sekiranya 

saya berputus asa saya rela dihukum dengan hukuman yang sewajarnya. 

 

Matlamat Saya 

 Cita-cita  :                  

 Jenis Rumah : 

 Jenis Kereta  : 

 Jenis Isteri /Suami : 

 Jumlah Wang :  

 Deadline  : 

 

 

 

Pesanan dari anggota badan saudara –“Sila tulis dengan terperinci setiap soalan-

soalan yang dikemukakan supaya mudah untuk kami melaksanakan tugas kami” 

 

 

 

 

 



MISI – MENAKLUK WILAYAH HATI 

 

---The most scariest enemy is your shadow--- 

 

Saudara baru sahaja mencipta impian saudara, Maka KEJARLAH IMPIAN 

SAUDARA!. Penetapan matlamat oleh saudara sendiri telah membakar 5 % dari 

semangat saudara. Ini bermakna, seluruh tubuh saudara telah terarah ke satu 

tujuan. Apabila badan saudara telah memahami tujuan tersebut, maka anggota 

badan saudara telah bersedia untuk “bersusah dan senang” dengan saudara dengan 

memberikan kemampuan mereka 100% . Tetapi, badan saudara masih menunggu 

sesuatu untuk bermula… 

 

---- ARAHAN DARI RAJA MEREKA IAITU HATI------ 

 

 

TEKNIK MENGUASAI HATI 

 

Saudara, seringkali manusia gagal menguasai hati kerana tiada peringatan yang 

berulang. Lantas impian mereka mula menjadi kabur dan luntur lantas terkubur. 

Untuk menguasai hati, saya telah fikirkan satu rutin yang sesuai dengan saudara 

tidak kira apa pun pegangan saudara dan jantina saudara. 

 

KAEDAH MENYAMPUK  

Setelah saudara lukiskan impian saudara, tampallah di bilik saudara dikawasan 

yang mudah dilihat.  

Adalah lebih baik jika lukisan tersebut adalah lukisan tangan saudara sendiri. 

Supaya saudara dapat meletakkan unsur emosi dalam lukisan tersebut.  



Setiap kali sebelum tidur, bercakaplah sejenak pada diri saudara ….(Esok aku 

kaya)… dan pada keesokan hari apabila saudara bangun … sebutlah …( Hari ini 

aku pasti kaya)…. 

 

Apa kelebihan kaedah menyampuk? Kaedah ini merupakan “peringatan berulang” 

kepada saudara dan memastikan motivasi saudara masih diperingkat optimum. 

Saya membahagikan kaedah menyampuk kepada dua approach iaitu audio dan 

visual. Audio adalah kaedah yang mana saudara bercakap sebelum dan selepas 

tidur. Visual pula kaedah yang mana saudara menampal lukisan impian saudara di 

tempat yang senang dilihat. Saya mengkombinasikan kedua cara ini kerana ianya 

saling memerlukan. Audio merupakan teknik yang paling berkesan untuk 

menyampaikan mesej kepada minda saudara. Tapi seringkali saudara, manusia 

terlupa untuk lakukan. Jadi, saya meletakkan elemen visual supaya setiap kali 

untuk tidur, saudara akan teringat bahawa ada sesuatu yang belum saudara lakukan 

sebelum tidur.  

Mengapa saya memilih masa untuk tidur dan bangun dari tidur? Dalam dua 

tempoh ini, saudara sedang mempunyai aura cas positf yang sangat tinggi. Ini 

bermakna minda bawah sedar saudara sedang berfungsi. Di masa ini lah saudara 

harus menyampaikan mesej kepada minda bawah sedar saudara mengenai 

matlamat saudara. 

 

 

KAEDAH TASK NOTE 

Selepas saudara telah pun mempraktikkan kaedah menyampuk, saudara haruslah 

melaksanakan kaedah task note. Saudara haruslah menulis perkara- perkara yang 

saudara perlu lakukan demi untuk mencapai matlamat saudara. Haruslah 

diingatkan, ilmu juga memainkan peranan penting dalam merangka strategi 

mencapai matlamat saudara. Kumpullah ilmu dengan banyak. Mengumpul ilmu 

tidak bermaksud membaca buku. Saudara juga boleh bertanya kepada orang yang 

berpengalaman mengenai bidang matlamat yang saudara ingin tujukan… 



Untuk mengimplementasikan kaedah Task Note, saudara haruslah menulis satu 

senarai tindakan di atas kertas. Pastikan saudara mampu lakukan semua tindakan 

tersebut.Nasihat saya, bermula lah dengan 2 atau 3 tindakan sahaja. Kemudian 

jadikan rutin.  

 

Contoh…  

Matlamat – Nak Jadi Kaya dengan Jual Keropok Lekor  

Tindakan – Jual keropok lekor dekat simpang kampong sebab ramai orang 

                     Sewa tapak gerai pasar malam 

 

KAEDAH BANGGA DIRI 

Bangga diri adalah satu perbuatan yang buruk . Saya tidak meminta saudara 

bersetuju dengan saya. Tetapi apa yang ingin saya perkatakan adalah satu kaedah 

bangga diri dalam perspektif lain. Kebanyakan manusia berasa sangat malu dengan 

satu perbuatan yang boleh dikatakan centre of attraction. Manusia sukakan 

kehidupan yang private, tanpa diketahui oleh orang kebanyakan. Jika ada yang 

menjadi pusat tarikan, mulalah rakan-rakan akan mula menyindir. Dengarlah wahai 

saudara, kawan yang merupakan sebenar-benar kawan adalah diri saudara sendiri.  

Segala tindakan saudara dalam mengejar matlamat saudara bukanlah sia-sia malah 

saudara sedang mencipta satu lonjakan paradigm. Semakin banyak saudara 

mencuba, semakin tinggi kepastian saudara untuk Berjaya pada masa depan. Maka 

BERBANGGALAH DENGAN DIRI SAUDARA! Saudara adalah unik dan 

berbeza dengan orang lain. Pujilah diri sendiri…. (HAhahaha… Aku memang 

hebat… orang lain mana boleh jual keropok lekor macam aku). 

 

 

 

 



KAEDAH OH DIARI… 

Saya sangat menyukai kaedah ini. Dan yang mendominasi kaedah ini adalah rata-

rata PEREMPUAN. Kebanyakan lelaki suka menulis LOG bukan DIARI. 

Kelebihan diari adalah si penulis mampu meletakkan unsur emosi dalam diari 

tersebut, tidak seperti LOG yang lebih kepada formal. Apabila saudara telah 

melaksanakan TASK NOTE saudara.. tulislah didalam diari saudara. Tulis lah 

didalam diari saudara segala pencapaian saudara. Di dalam kaedah Oh Diari, 

sesekali dilarang meletakkan unsur negative. Untuk menambahkan lagi impak 

kaedah ini, letakkan lukisan impian dan orang yang saudara sangat sayang.  

 

SAUDARA… HATI SAUDARA SUDAH CUKUP KUAT UNTUK 

MEMULAKAN PERJALANAN YANG SANGAT BAHAYA!!!!  

-----When your heart was fulfilled with your determination, no one can stop you, 

even the most hardest obstacle may be fallen under your knee---- 

 

 

 

SAYA MENDOAKAN KEJAYAAN SAUDARA  

GDI GROUP NAGA :- KOS PROMOSI DITANGGUNG 100% 

 

 



Saya memberikan konsultansi secara 

percuma jika saudara masih tidak tahu 

bagaimana ingin bermula. 

YM – tenteraudara@yahoo.com 

Email – tenteraangin@gmail.com 

No. Telefon – 0132987437 

 

 

 

 

Jika saudara ingin menyertai GDI Grup Naga, saudara bolehlah melihat semula 

Ebook Teknik Gelap Grup Naga.   

 

Eksklusif kepada GDI Grup Naga, Buku Latihan GDI Grup Naga akan diberikan 

kepada mereka. Didalamnya terdapat panduan lengkap memulakan viral dan 

sedikit nasihat saya kepada Grup saya. Hubungi saya dahulu untuk mendapatkan 

ebook percuma ini.  
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